
 

 

Philips
Leitor de CDs

AZ2537
Ligue-se a excelentes jogos e divertimento

Com Som MAX
Com design único e perspectiva de dupla colocação, vertical e horizontal, que se adapta 
e melhora qualquer espaço. O estilo incrível da Gameport e do Som MAX da Philips vai 
deixá-lo igualmente espantado com os últimos jogos e experiências musicais

Som potente para ouvir e sentir
• Som MAX para uma potência imediata
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Pronto para jogar
• O Gameport permite jogar de forma verdadeiramente realista
• Predefinições do modo de som para maximizar o som dos jogos

Leitor de CD repleto de funções
• Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Design único para qualquer espaço
• Posicionamento Vertical para leitores estéticos e compactos



 Som MAX
A tecnologia do Som MAX produz um aumento 
imediato dos graves, maximizando o desempenho do 
volume e proporcionando imediatamente a maior 
experiência sonora com um simples toque num 
botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra 
as definições existentes do som e do volume e 
intensifica os graves e o volume para o nível máximo, 
sem distorção. O resultado final é uma amplificação 
nítida do espectro de som e do volume e som 
potente e profundo em qualquer música.

Sistema de Altifalantes de Graves
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona 
uma experiência dos sons graves profunda a partir 
de um sistema de altifalantes compacto. Difere de 
um sistema de altifalantes convencional devido à 
adição de um tubo de graves alinhado acusticamente 
com o woofer para optimizar o desempenho das 
frequências baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor distorção. O 
sistema funciona através da ressonância da massa de 
ar no tubo de graves para vibrar como um woofer 
convencional. Combinado com a resposta do 
woofer, o sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão de 
graves profundos.

Gameport
O Gameport é uma solução fácil que liga a consola 
de jogos directamente ao sistema de áudio para uma 
melhor qualidade sonora dos jogos. O modo de som 
de jogos oferece 3 excelentes definições - o modo 
'velocidade' aumenta a adrenalina nos jogos de alta 
velocidade de condução e simulação de voo, 
enquanto que o modo 'soco' dá outro impacto aos 
jogos de combate. Por fim, o modo 'tiro' permite 
sentir os melhores efeitos explosivos em jogos de 
guerra. Uma função de mistura, MIX-IT, disponível 
nos sistemas Hi-Fi Mini, permite que os sons dos 
jogos sejam misturados com uma faixa de CD, 
estação de rádio ou leitor de áudio externo.

Predefinições do modo de som
Predefinições do modo de som para maximizar o 
som dos jogos

Compatível com CD MP3,CD-R/RW
Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Posicionamento Vertical
O Posicionamento Vertical poupa espaço e melhora 
o aspecto visual do sistema permitindo escolher 
entre posicionar o Leitor CD na posição 
convencional horizontal ou na posição vertical 
compacta e atractiva. A tecnologia e design 
inovadores garantem que o sistema funciona 
igualmente bem numa orientação vertical ou 
horizontal. Além disso, o suporte especialmente 
concebido do Leitor CD mantém o sistema bem 
apoiado, de forma a que possa desfrutar de um 
desempenho de qualidade numa posição vertical.
AZ2537/00C

Destaques
• Bandas do Rádio: FM, MW •
Som
• Equalizador: 3 bandas
• Definições do Equalizador: Gamesound: 

Explosão,Murro,Velocidade
• Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de 

Graves
• Melhoramento do Som: Som MAX, Controlos de 

Graves e Agudos
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 4"
• Potência de saída (RMS): 2X4 W
• Controlo do volume: Controlo rotativo/

codificador do volume

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Acabamento: Metal
• Melhoramento de Altifalante: Porta de graves 

MAX
• Tipos de altifalante: Altifalantes

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de álbum Seguinte/
Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Topo
• Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonização digital automática

Conectividade
• Entrada áudio para dados: Áudio Esquerda/Direita 

(RCA) 2x
• Entrada Aux: Gameport
• Auscultadores: 3,5 mm
• Entrada de vídeo: Vídeo CVBS (RCA) 1x
• Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch 

amarelo)

Comodidade
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Âmbar
• Dígitos do Ecrã: 7
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo áudio/vídeo, Manual do Utilizador, 
Certificado de garantia

• Suporte: Suporte para posicionamento vertical

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

645 x 230 x 348 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

520 x 178 x 287 mm
• Peso: 4,5 kg
• Peso incl. Embalagem: 6,5 kg

Potência
• Tipo de bateria: LR20
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Alimentação eléctrica
• Número de pilhas: 8
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